Malý lampiónový průvod 4. třídy – 26. 10. 2021
Lampiónový průvod patří na naší škole již
k tradičním akcím, stejně jako bazárek či prodej
vánočních výrobků žáků. Protože jsme s průvodem
celoškolním počítali a do poslední chvíle to vypadalo
nadějně, vyrobili jsme si při výtvarné výchově lampióny
vlastnoruční, dnes velmi oblíbené slovo, tzn. handmade.
Tyto krásné lampióny nám zdobily třídu již týden před průvodem a my se jen
těšili, až vyrazíme do ulic.
Letošní rok, stejně jako ten loňský, jsme se vzhledem k bezpečnostním
opatřením museli narychlo vzdát našeho velmi oblíbeného lampiónového
průvodu. Ale nechat naše lampióny jen tak ležet na parapetech našich oken a
vůbec je neprovětrat
se nám nechtělo.
Proto padl nápad si
udělat malý – komorní
průvod. Jen naše
třída, nic velkého.
Jsme přeci homogenní
skupina
a
když
můžeme spolu chodit na vycházky při vyučování, můžeme se sejít i po setmění.
Rodičům byla zaslána zpráva s informacemi o možnosti malého průvodu

dne 26. 10. spolu s tím, že se nejedná o žádnou protestní
akci vůči škole, ale jen malou procházku městem za
účelem „vyvětrání“ našich děl.
Již od rána ve škole probíhalo hodnocení lampionů
a masek, a proto jsme ani my nezůstali se zdobením
našich těl pozadu. Být ve škole v masce je vždy velká
legrace! A také že byla.
V podvečerních hodinách jsme se s dětmi i rodiči
v maskách sešli na kamenném mostu u kostela a vyrazili
zadní cestou kolem školy směrem ke kulturnímu domu.
Nakonec jsme došli až ke konci města do ulice U Háje.
Průvod pokračoval dál přes hlavní silnici Táborská, ulici
Zahradní a Dolejší zpět k mostu, odkud jsme vyráželi.
Jako odměnu za prošlou trasu každý z účastníků dostal památný kamínek, který
nám namalovala paní učitelka Alena Šafránková. Průvod se líbil nejen nám, ale i
rodičům, kteří si v pracovním dni našli čas na malou temnou procházku.
Děkujeme moc!
Za 4. třídu Anna Bělková

